
Onderzoeken en evaluaties monstertruck-drama. 
Na het drama zoals zich dat nu in Haaksbergen heeft afgespeeld, volgen er in de regel verschillende 

onderzoeken. De onderzoeken verschillen onderling sterk. Dit heeft te maken met het doel van het 

onderzoek. Dat kan gericht zijn op het vinden van de oorzaak, het aanwijzen van verantwoordelijken, 

met strafrechtelijke aspecten of met het doel te kunnen leren van het ongeval. 

 

In Haaksbergen hebben de volgende organisaties inmiddels een onderzoek ingesteld: 

1. Gemeente Haaksbergen (feitenoverzicht) 

2. Openbaar Ministerie 

3. Onderzoeksraad voor Veiligheid 

4. Veiligheidsregio Twente (evaluatie crisisorganisatie) 

 

1. Gemeente  Haaksbergen 
De gemeente Haaksbergen wil zoveel mogelijk openheid betrachten als het gaat om de vraag wat de 

gemeente allemaal heeft gedaan bij het verlenen van de vergunning voor het evenement. Er is 

inmiddels een feitenoverzicht opgesteld en dit overzicht is afgelopen vrijdag 10 oktober via 

www.haaksbergen.nl openbaar gemaakt. Dit feitenoverzicht bevat de tot nu toe bekende feiten die 

een relatie met de vergunningverlening hebben, niet alleen voor het evenement van dit jaar, maar 

ook voor de voorliggende jaren. De gemeente heeft alle stukken – voor zover bekend -  (waaronder 

mails, brieven en memo’s) die betrekking hebben op het evenement openbaar gemaakt. Deze 

documenten zijn voor zover noodzakelijk geanonimiseerd. Ze zijn nu in chronologische volgorde en 

overzichtelijk opgesteld zodat iedereen die er  belangstelling voor heeft, er kennis van kan nemen. 

 

2. Openbaar Ministerie 
Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoekt gelast. Dit onderzoek richt zich deels op technische 

aspecten, zoals de technische staat van het voertuig. Dit onderzoek is gestart onmiddellijk na het 

ongeval.  

Een ander deel van het onderzoek richt zich op andere feiten en gebeurtenissen die in verband staan 

met het ongeval. Daarbij wordt ook de rol van de gemeente, de Stichting en de chauffeur van de 

monstertruck onderzocht. Uiteraard kunnen ook gemeentelijke medewerkers als getuige 

opgeroepen worden.  Het uiteindelijke doel van het onderzoek is vast te stellen of er strafbare feiten 

zijn gepleegd. Als het Openbaar Ministerie het onderzoek heeft afgerond en van mening is dat 

strafbare feiten zijn gepleegd, zal het Openbaar Minister tot vervolging over kunnen gaan. Er is op dit 

moment nog niets te zeggen over de duur van het onderzoek. 

 

3. De Onderzoeksraad  voor  Veiligheid 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is inmiddels ook een onderzoek gestart. Vorige week 

woensdag is een eerste gesprek geweest waarin onderzoekers van de OvV  een toelichting op hun 

aanpak hebben gegeven. De OvV kijkt vooral naar de “werking van de vergunning” en beoordeelt 

daarbij rol van de chauffeur van de monstertruck, de organisator (als vergunninghouder) en de 

gemeente (als vergunningverlener). Waarschijnlijk zullen ze daarbij ook naar andere gemeentes 

kijken en naar evenementenvergunningen in het algemeen. 

Zij kijken vooral naar de vraag hoe in de toekomst dergelijke ongevallen voorkomen kunnen worden. 

Wat kan er van het ongeval in Haaksbergen door Haaksbergen, maar ook door andere gemeenten 

worden geleerd? Onderzoeken van de OvV kunnen vaak wel  een jaar in beslag nemen. De OvV heeft 

echter aangegeven ernaar te streven het eindrapport voor de aanvang van het nieuwe 

evenementenseizoen  (maart/april 2015) gereed te hebben. 

 

4. Veiligheidsregio Twente 
De Veiligheidsregio Twente heeft een standaard werkwijze voor het leren van incidenten. Deze 

bestaat uit een tweetal evaluaties. De eerste heeft betrekking op  de evaluatie van het functioneren 



van brandweer, politie, geneeskundige dienst en gemeentelijke kolom; in jargon wordt dit de multi 

evaluatie genoemd. De tweede heeft betrekking op  de evaluatie van de bevolkingszorg, het 

gemeentelijke deel van de crisisorganisatie; in jargon heet dit de mono evaluatie. De gemeente 

Haaksbergen heeft de Veiligheidsregio gevraagd om ook de gemeentelijke medewerkers en de 

gemeentelijke voorzieningen mee te nemen bij deze evaluatie. Normaal gesproken komt de nadruk 

namelijk te liggen op de evaluatie van het proces van opschaling. Haaksbergen wil graag dat de 

kwaliteit van de lokale faciliteiten en de inzet van eigen medewerkers ook meegenomen wordt.  Bij 

deze evaluaties wordt dus gekeken naar het functioneren van de crisisorganisatie tijdens en direct na 

het ongeval van 28 september. Het gaat hier met name om de vraag wat we ervan kunnen leren en 

hoe de crisisorganisatie kan worden verbeterd, op Twentse schaal en in Haaksbergen.  

 


